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 Saccostrea cucullataرات غلظت فلزات سنگین در پوسته صدف غییبررسی ت

 طی پدیده مونسون در سواحل ایرانی دریای مکران 
 

 35618-895: صندوق پستی، دانشگاه زابل، پژوهشکده تاالب بین المللی هامون :*ساحل پاکزاد توچایی  

 663 صندوق پستی، ایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسیدانشگاه علوم و فنون دری :علیرضا صفاهیه 

 663 صندوق پستی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی: محمدتقی رونق 

 663 صندوق پستی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی :بیتا ارچنگی 

 486 صندوق پستی، های دور دریای عمان و اقیانوس هند، چابهارموسسه ملی اقیانوس شناسی، مرکز آب :ی حمزهمحمدعل 

  
 1931آذر : تاریخ پذیرش              1931شهریور: تاریخ دریافت

 

  چکیده چکیده 

در  Zn و Cd، Cu، Ni، Pbمنظور بررسی تأثیر پدیده مونسون بر تغییرات غلظت فلزات سنگین به 9831این تحقیق  در سال 

برای انجام کار . صورت گرفت( در امتداد گواتر تا پزم)در سواحل جزرومدی چابهار  Saccostrea cucullata ایپوسته دوکفه

های ای مورد مطالعه در هر یک از ایستگاهبرداری از دوکفهنمونه. های گواتر، بریس، رمین، چابهار، تیس و پزم انتخاب شدندایستگاه

غلظت . در هنگام جزر انجام شد( ترتیب اردیبهشت، مرداد و آبانبه)های پیش از مونسون، مونسون و پس از مونسون یین شده در فصلتع

در فصول پیش از مونسون، مونسون  Cdغلظت فلز  متوسط  .گیری گردیداندازه ها، با روش جذب اتمیسازی نمونهعناصر بعد از آماده

  Pb، 13/90و  Ni  11/2 ،66/99 ، 13/0و  063/9، 63/9ترتیب به Cu، فلز  10/9و  83/9، 19/0رتیب تو پس از مونسون به

از فصل  Cdعامل افزایش دهنده غلظت .میکروگرم بر گرم گزارش شد 14/1و  33/3، 36/4ترتیب به Znو  02/9و  10/0، 14/0

د، که ممکن است حاوی این فلز نو افزایش تولیدات پالنکتونی باشجریانات فراجوشش  ندتوانمی ،پیش از مونسون به پس از مونسون

از پیش از  Pbو  Ni اتافزایش غلظت فلز. یابدمیای، غلظت این فلز در پوسته افزایش ها توسط دوکفهدرنتیجه پس از دریافت آن. باشند

نتایج . باشد احتماالً به دلیل پدیده مونسونای اف دوکفهاطرفلز در محیط این تواند ناشی از تغییر غلظت مونسون به پس از مونسون نیز می

 . موثر باشد سواحل چابهار S. Cucullataتواند بر تغییر غلظت فلزات سنگین در پوسته تحقیق حاضر نشان داد که پدیده مونسون می

 

  ابهارسواحل جزر و مدی چ ، Saccostrea cucullataای دوکفهمونسون، فلزات سنگین،  ::کلمات کلیدیکلمات کلیدی

  Sahel.pakzad@yahoo.com : پست الکترونیکی نویسنده مسئول *
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  مقدمهمقدمه
فرآیندهای اصلی افزایش دهنده غلظت فلززا  نزنن د د    

های ها، فعال تهای د یایی عوامل طب عی شامل  ودخانهمح ط

های اتمسفری و یا از طریق با ندگی بزر  نشستفشانی و تهآتش

باشزد  های انسانی میو فعال ت( 11و  51)د یا و نواحی ناحلی 

وامل مح طی و فصلی بر غلظت فلزا  برخی از ع(. 21و  55، 4)

د  ایزد بز د   (. 11و  7)ننن د و نطح ناپاکی محز ط موررنزد   

. شویی نواحل، ارر امواج و فراجوشش اشا ه کزرد توان به آبمی

تواند باعث افزایش غلظت فلزا  د  مح ط شویی نواحل میآب

چن د بر نی تعدادی از محقق د نشان داده انزت کزه   هم. شود

 زان با ندگی و  واناب و فراجوشش ناشزی از مونسزون   افزایش م

ن ز بر تغ  ر غلظت فلززا  نزنن د و افززایش    د  فصل تابستان 

ا تبزا  د یزای   (. 9و  1، 4، 2) آلودگی نواحل تأر رگذا  انزت 

شود تا اید د یا ن ز تحت تأر ر عمان با اق انوس هند، موجب می

نزواحل د یزای    اید پدیزده د  (. 51)پدیده مونسون قرا  گ رد 
تواند موجب تغ  را  و نونانا  عوامل مختلز  آب د   عمان می

 مونسزون د  ایزد نزواحل    (. 5279کربانزی،  ) اید منطقه شزود 

های آبی و چن د نبب تغ  ر د  م زان با ندگی، اختال  الیههم

بزر تغ  زر ترک بزا  مختلز      و ن زز  ( 14و  12)فراجوشش شده 

نزنن د ن زز تأر رگزذا  انزت     موجود د  مح ط از جمله فلزا  

بر نی ارزرا  آن بزر غلظزت فلززا  نزنن د د       بنابراید (. 11)

 گ زرد، رزرو ی   نواحل که تحت تأر ر پدیده مونسون قزرا  مزی  

دل ل خاص ت ف لترخوا ی قاد نزد  ها بهایدوکفه.  ندنظر میبه

بدید ترت ب کزه   (.25)فلزا  ننن د  ا از مح ط د یافت کنند 

های آبی، قاد ند فلزا  ننن د  ا از طریق محلولاید موجودا  

(. 19و  17)نماینزد  غذا و یا بلع دن ذ ا  حاوی فلزا  د یافت 

انتفاده از اید موجزودا  د  پزایش زیسزتی نزه تنضزا ورزع ت       

دهزد، بلهزه تخمز د د نزتی از دنترنزی      مح ط  ا نشان مزی 

 بزراید انزاس بزا   (. 21و  1)کنزد  زیستی فلزا   ا ن ز فراهم می

های مختلز  از جملزه فلززا  نزنن د د      بر نی م زان آالینده

تزوان بزه ورزع ت    بافت اید موجودا  د  یک بزازه زمزانی مزی   

( 1221)و همها ان  Orescanin .ترک با  مو د بر نی پی برد

 Mytilus ایبززا بر نززی غلظززت فلزززا  نززنن د د  دوکفززه  

galoprovincialis    د  نواحل شرقی د یای آد یات زک نشزان

شزویی کنزا ه نزاحل د  فصزل     دادند که افزایش با ندگی و آب

ننن د د  محز ط  تواند موجب افزایش غلظت فلزا زمستان می

و  Sidoumou. ای شززودهززای دوکفززهو بززه دنبززال آن د  بافززت

گ ری غلظت فلزا  کزادم و،، مزو و   با اندازه( 1221)همها ان 

نال د یافتند ها د  نواحل غربی ننای وی د  تعدادی از دوکفه
توانزد ناشزی از   هزا مزی  ایکه غلظت باالی فلزا  د  اید دوکفزه 

 1221و همهزا ان د  نزال    Nicholas. پدیده فراجوشش باشد

غلظت فلزا  ننن د  وی، کادم و،، نرب، با یم و ج زوه  ا د   

. گ زری کردنزد  د  نواحل بریتان ا انزدازه  Ensis siliquaپونته 

فلززا  د  فصزل زمسزتان دا ای     تغ  را  فصلی نشزان داد کزه  

ها عامل افزایش غلظت د  پونته صدف آن. غلظت باالتری بودند

بزا توجزه بزه ونزعت     . شزویی منطقزه دانسزتند    ا با ندگی و آب

باشزد،  ک لزومتر مزی   784نواحل ایرانی د یای عمان کزه برابزر   

بایستی اررا  پدیده مونسون از قب زل تزأر ر بزر غلظزت فلززا       

از طزرف  . نواحل ن ز مزو د مطالعزه قزرا  گ زرد    ننن د بر اید 

بر غلظت فلزا  نزنن د د   ( 5287)الضی د  بر نی ع د ،دینر

د  نزواحل چابضزا ،    Saccostrea cucullata نوب و صزدف  

وی ب ان . ترید غلظت فلزا  د  فصل تابستان به دنت آمدب ش

کرد که اید افزایش، احتماالً حاصل پدیده فراجوشزش ناشزی از   

هدف از انجزا، ایزد کزا  بر نزی تغ  زرا       . ع مونسون انتوقو

د  پونززته  Znو  Cd ،Cu ،Pb ،Niغلظززت فلزززا  نززنن د    

های مختل  د  امتداد د  ب د ایستناه S. cucullataای دوکفه

چن د بر نی غلظت اید فلزا  نواحل جز  و مدی چابضا  و هم

ن د  د  طی نه دو ه پ ش از مونسون، مونسون و پو از مونسو

 . باشداید نواحل می

 

  هاهامواد و روشمواد و روش
مدی د یای عمان شش نقطه  و د  امتداد نواحل جز 

های گواتر، بریو،  م د، چابضا ، ت و و پز، شامل ایستناه

 5جدول . (5شهل ) جضت انجا، اید مطالعه انتخاب گردیدند 

 . دهدها  ا نشان میموقع ت جغراف ایی هر یک از ایستناه

د  زمان جز  از منطقه  S. Cucullataای  ی از دوکفهبردانمونه

های ا دیبضشت، ماه. مدی نواحل صو   گرفت و ب د جز 

مطابق با نه دو ه پ ش از مونسون،  5289مرداد و آبان 

بردا ی انتخاب عنوان فصول نمونهمونسون و پو از مونسون به

صدف تقریباً یهسان با م انن د  21حدود  .گردیدند

متر با انتفاده از نانتی 11/2 ±59/2و عرض 14/1 ±18/2طولی

 های نمونه. ها جدا شدندقلم و چهش فوالدی از صخره

. شده تونط یخدان حاوی یخ به آزمایشناه منتقل شدندبرداشت

د جه  -12های صدف پو از پاکسازی د  فریز  د  دمای نمونه
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 (.22)دند گراد تا انجا، مراحل بعدی آزمایش قرا  داده شنانتی

نازی پونته، د  مح ط آزمایشناه قرا  ها جضت آمادهصدف

ها، بافت نر، تونط کا دک انت ل از و پو از ذوب آن گرفتند

 % 1/2ها ابتدا تونط ن تریک ان د پونته. پونته جدا شدند

کشی و طو  کامل شستشو داده شده و با آب دوبا  تقط ر، آببه

طو  ناعت به 71مد  آون بهگراد د جه نانتی 521د  دمای 

 پو از خشک شدن، تونط هاون چ نی . کامل خشک شدند

 (. 24)طو  کامل پود  شدند به

به اید منظو  . نمونه هضم گردیدند 9از هر ایستناه تعداد 

تونط % 11یک گر، از هر نمونه تونط ن تریک ان د با غلظت 

 جه د 42مد  یک ناعت د  دمای  وش هضم حرا تی ابتدا به

 2گراد به مد  د جه نانتی 542گراد و نپو د  دمای نانتی

ها پو از هضم کامل، محلول. طو  کامل هضم شدندناعت به
پو از . طو  کامل نرد شوندد  دمای اتاق قرا  داده شدند تا به

ها تونط آب دوبا  تقط ر د  بالد نرد شدن، هر یک از محلول

ق و نپو تونط کاغذ ل تر  ق م لی 42حجم ننجی با حجم 

غلظت فلزا   .(22و  57 )م هرون ف لتر شدند  41صافی واتمد 

گر، وزن خشک تونط دنتناه ننن د بر حسب م هروگر، بر

-اندازه GBCناخت شرکت  SavantAA Σجذب اتمی مدل 

ها از لحاظ برای تع  د نوع آزمون آما ی ابتدا داده. گ ری شد

اطم نان از نرمال بودن نرمال بودن بر نی و  پو از حصول 

 ها برای مقایسه غلظت فلزا  ننن د د  ب د داده

انتفاده  One Way ANOVAهای مختل  از آزمونایستناه

 دا  برای جدا کردن د  صو   مشاهده اختالف معنی. شد

جضت . انتفاده شد Tukeyهای مختل  از پو آزمون گروه

تل  از آنال ز ها و فصول مخمقایسه تراکم فلزا  د  ایستناه

-و گروهشد انتفاده  One Way ANOVAطرفه وا یانو یک

از یهدینر جدا   Tukeyهای مختل  با انتفاده از پو آزمون 

 52نسخه  SPSSافزا  منظو  بر نی آما ی نتایج، نر،به. شدند
 .انتفاده گردید

 

 
 

 

 برداری های نمونهموقعیت جغرافیایی هر یک از ایستگاه 1جدول 

 هاایستناه محل ایستناه  ا  جغراف اییمختص

12/11  29  11 N 

28/27  22  15 E 
 5ایستناه  گواتر

28/11  28  11 N 

44/42  52  15 E 
 1ایستناه بریو

21/29  51  11 N 

71/12  44  12 E 
 2ایستناه  م د

15/42  57  11 N 

71/51  27  12 E 
 4ایستناه (شض د بضشتی)چابضا 

41/22  15  11 N 

22/59  21  12 E 
 1ایستناه ت و

29/21  15  11 N 

75/47  57  12 E 
 1ایستناه پز،

 



 .......بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین در پوسته صدف                                                                  و همکاران       اد توچاییپاکز

58 

 

 

 

 
 برداریهای نمونهمنطقه مورد مطالعه و  ایستگاه -1شکل 

 

 

 

 

  

  

  نتایجنتایج
 اید  پونته دوکفه Cdمقایسه آما ی غلظت فلز 

S. cucullata مدی چابضا  د  ب د د  نواحل جز  و 

(. P<21/2)دا ی  ا نشان داد های مختل  تفاو  معنیفصل

م هروگر، 92/5±18/2و  21/5±27/2، 45/2±54/2های غلظت

ترت ب د  فصول پ ش از مونسون، مونسون و پو از گر، بهبر

د   Cdترید غلظت فلز گ ری گردید، که ب شمونسون اندازه

ترید غلظت ن ز د  و کم فصل پو از مونسون، نپو مونسون

د   Cuغلظت (. 1شهل )دنت آمد فصل پ ش از مونسون به

ترت ب فصول پ ش از مونسون، مونسون و پو از مونسون به

گر، م هروگر، بر 41/2±11/2و  12/2±11/5،22/2±218/5

دا ی از پ ش از مونسون به بوده انت که با تفاو  معنی

 Cuغلظت (. P<21/2)مونسون و پو از مونسون کاهش یافت 

. دا ی داشتاز فصل مونسون به پو از مونسون کاهش معنی
 (. 2شهل )دا کرد که اید غلظت به نص  تنزل پ طو یبه
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 در فصول مورد مطالعه در هر ایستگاه( گرم وزن خشکمیکروگرم بر)غلظت فلزات سنگین  -2جدول 

 فصل فلز
 ایستناه

 پز، ت و چابضا   م د بریو گواتر

Cd 

 پ ش از مونسون

 مونسون

 پو از مونسون

a 24/2±  28/2  
b 24/2±  15/5  
b 19/2±  58/5  

a 24/2±  49/2  
b 41/2±  18/5  
b 11/2±14/5  

a 22/2±21/2  
b 27/2±27/5  
b 51/2±  14/5  

a 59/2±11/2  
b 11/2±21/5  
c 17/2±11/1  

a 21/2±12/2  
b 21/2±22/5  
c 19/2±17/1  

a 21/2±41/2  
b 11/2±24/5  
c 22/2±12/1  

Cu 

 نسونپ ش از مو

 مونسون
 پو از مونسون

b 25/2±11/5  
b 24/2±15/5  
a 58/2±81/2  

b 11/2±24/5  
b 25/2±11/5  
a 51/2±11/2  

c 17/2±15/1  
b 51/2±92/2  
a 57/2±19/2  

c 14/2±44/5  
b 52/2±91/2  
a 54/2±28/2  

c 58/2±51/5  
b 51/2±71/2  
a 55/2±45/2  

b 19/2±19/5  
b 52/2±92/2  
a 52/2±59/2  

Ni 

 پ ش مونسون

 مونسون
 نپو از مونسو

a 88/2±94/1  
b 84/1±27/52  
b 57/5±48/55  

a 91/2±87/2  
b 17/5±74/55  
b 41/5±52/55  

a 52/5±92/1  
b 11/5±27/52  
b 22/1±98/52  

a 24/2±11/5  
b 72/5±85/55  
b 27/1±12/9  

a 25/5±77/1  
b 52/1±18/55  
b 42/5±42/9  

a 19/2±59/5  
b 91/1±25/55  
b 41/2±29/52  

Pb 

 پ ش از مونسون
 مونسون

 پو از مونسون

a 15/2±  41/2  
b 47/2±  97/2  
b 41/2±  24/5  

a 15/2±  28/2  
b 21/2±  18/2  
b 11/2±88/2  

a 59/2±  45/2  
b 11/2±  77/2  
b 59/2±  75/2  

a 51/2±  41/2  
b 28/2±18/2  
b 41/2±  77/2  

a 51/2±  41/2  
b 15/2±  81/2  
b 11/2±81/2  

a 25/2±  72/2  
b 21/2±  41/5  
b 54/2±  11/5  

Zn 

 پ ش از مونسون
 مونسون

 پو از مونسون

b 11/5±17/8  
b 92/5±25/7  
a 82/2±44/1  

b 99/2±11/52  
ab 84/1±12/8  
a 28/5±14/1  

c 42/2±  27/9  
b 41/5±  84/7  
a 25/5±  48/1  

b 54/5±92/55  
b 19/2±92/51  
a 54/5±98/1  

b 11/2±28/1  
b 11/2±19/2  
a 11/2±82/5  

b 48/2±  11/2  
a 22/2±98/2  
a 51/2±18/2  
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 احل جزر و مدی چابهارسو S. cucullataای پوسته دوکفه Cdمقایسه فصلی غلظت  -2شکل 
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 مدی چابهار سواحل جزر و S. cucullataای پوسته دوکفه Cuمقایسه فصلی غلظت  -3شکل 

 

 

 48/52±75/5و  11/55±22/1، 49/1±75/5های غلظت

ترت ب د  فصول پ ش از مونسون، مونسون و گر، بهم هروگر، بر

د  ترید غلظت کم. دنت آمدبه Niپو از مونسون برای فلز 

های فصل پ ش از مونسون بوده و  وند افزایشی به نمت فصل

های مونسون و پو از ولی فصل(. P<21/2)بعدی داشته انت 

 (. 4شهل )اند دا ی با یهدینر نداشته مونسون تفاو  معنی
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 سواحل جزر و مدی چابهار S. cucullataای پوسته دوکفه Niمقایسه فصلی غلظت  -4شکل 

 

 

 

  هروم 21/5±24/2 و2 /92±44/2 ،47/2±19/2ایهغلظت

مونسون، مونسون و پو از ترت ب د  فصول پ ش گر، بهگر، بر

گ ری ای اندازهد  بافت نخت دوکفه Pbاز مونسون برای 

غلظت اید فلز از پ ش از مونسون به مونسون افزایش . گردید

 (. 1شهل )یافت و د  پو از مونسون بدون تغ  ر باقی ماند 
 



 1931 زمستان، 4شماره سال چهارم،                                  پژوهشی محیط زیست جانوری                                   –فصلنامه علمی 

 

21 

 

گیری ای اندازهدر بافت سخت دوکفه Pbاز مونسون برای 

غلظت این فلز از پیش از مونسون به مونسون افزایش . گردید

 (. 5شکل )یافت و در پس از مونسون بدون تغییر باقی ماند 
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 سواحل جزر و مدی چابهار S. cucullataای پوسته دوکفه Pbمقایسه فصلی غلظت  -5شکل 

 

 میکرو 47/4±27/2و  25/5±22/4، 55/7±22/3هایغلظت

های پیش از مونسون، ترتیب در فصلگرم وزن خشک بهگرم بر

ای بافت سخت دوکفه Znمونسون و پس از مونسون برای فلز 

S. cucullata براساس مقایسه آماری انجام شده، . مددست آبه

غلظت این فلز از پیش از مونسون و مونسون به سمت پس از 

 (. 5شکل ( ),P ANOVA<55/5)مونسون کاهش یافت 
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 مدی چابهار و سواحل جزر S. cucullataای پوسته دوکفه Znمقایسه فصلی غلظت  -6شکل 

 

  بحثبحث
اثر افزایش تولیدات در  تواندپوسته می Cdتغییرات غلظت 

در بافت نرم در فصل مونسون و به دنبال  Cdپالنکتونی حاوی 

تجمع فلزات از قبیل . آن افرایش غلظت این فلز در پوسته باشد

Cd  در پوسته تحت تأثیر بافت نرم بوده که میزان آن تابع

شرایط فیزیولوژیک موجود و محیط از قبیل اکسیژن محلول، 

pHتر تجمع کم. و غیره است ، دما، میزان تغذیهCd  در پوسته

 . احتماالً ناشی از روند کند خروج این فلز از بافت نرم باشد

تر از دفع آن در توسط بافت نرم سریع Cdکه جذب طوریبه

چنین تمایل باالیی به هم Cdفلز (. 35و  22، 12)پوسته است 

ار هر چه مقد، بنابراین(. 15)های کلسیمی دارد تجمع در بافت

Cd توان گفت به تر شود، میجذب شده توسط موجود بیش

. یابدهمان نسبت غلظت این فلز در بافت پوسته نیز افزایش می

نیز جذب باالی ( 2555)و همکاران  Huanxinمشابه مطالعه 

های ایاز رسوبات و تجمع این فلز در پوسته دوکفه Cdفلز 



 .......بررسی تغییرات غلظت فلزات سنگین در پوسته صدف                                                                  و همکاران       اد توچاییپاکز

11 

 

 . نوب باشد

Madkour (1221 ) د  مطالعه غلظتCu  د  پونته

Tridacna maxima د یای نرخ د  ب د  د  نواحل 

پونته  Cuدا ی د  غلظت فلز های مختل  تفاو  معنیایستناه

وی عامل تغ  ردهنده غلظت اید فلز د  ب د . دنت آو دبه

های مختل   ا ناشی از تغ  را  غلظت اید فلز د   ایستناه

 . ای دانست مح ط اطراف دوکفه

 ای د  فصل پ شد  پونته دوکفه Niترید غلظت فلز ب ش

ترید د  پز، و چابضا  از مونسون د  بریو، گواتر و  م د و کم

تواند د  پونته می Niتغ  را  غلظت فلز د  فصل . دنت آمدبه

های مختل  د  اید از تغ  را  غلظت اید فلز د   نوب ایستناه

با بر نی همبستنی  5287الضی د  نال  ع د. فصول تأر ر بب ند

د   S. cucullataایدوکفه د   نوب و پونته Niب د غلظت 
وی ن ز . دا ی پ دا کردنواحل جز  و مدی چابضا ، ا تبا  معنی

ای پونته دوکفه Niمطابق نتایج اخ ر عامل تغ  را  غلظت فلز 

 .  ا ناشی از تغ  ر غلظت اید فلز د   نوب منطقه عنوان کرد

ای د  فصل پ ش از پونته دوکفه Pbباالترید غلظت فلز 

د    Pbباال بودن غلظت . دنت آمدایستناه پز، بهمونسون د  

تواند ناشی از های موجود د  اید ایستناه میایپونته دوکفه

ماهی د  منطقه و نوز، کا خانه پود های بنزیدوجود قایق

های د  فصل مونسون ایستناه. ص ادی باشد و های ص دفعال ت

د  . ته دا ا بودند ا د  پون Pbترید غلظت فلز پز، و گواتر ب ش

 ای د  پونته دوکفه Pbفصل مونسون افزایش غلظت فلز 

تواند ناشی از  واناب حاصل از با ندگی د  باالدنت و افزایش می

د  فصل پو از مونسون . ذ ا  معلق د  ارر آشفتنی د یا باشد

ترید د  ایستناه گواتر و پز، و کم Pbترید غلظت فلز ن ز ب ش
پساب حاصل از نایت . دنت آمدها بهغلظت د  نایر ایستناه

تواند موجب افزایش غلظت فلز پرو ش م نو د  اید منطقه می

Pb د  اید فصل شود .Carbonell  د  ( 5998)و همها ان

( ن ها اگوئه) Fonsecaبر نی غلظت فلزا  ننن د د  خل ج 

ز پرو ش م نو به ترید ترک باتی که از مراکنشان دادند که مضم

شود، فسفا ، ترک با  ن تروژنی و های ناحلی وا د میمح ط

 . هستند Pbفلزا  ننن د از قب ل 

 پززو از پایززان پدیززده مونسززون و کززاهش شززد  امززواج،   

صز ادی د  نزواحل شزمالی د یزای عمزان       و های ص دفعال ت

توان عنزوان کزرد کزه افززایش     بدید ترت ب می. یابدافزایش می

تواند ناشزی  ای د  ایستناه  م د میپونته دوکفه Pbفلز غلظت 

. انزت صز ادی د  ایزد فصزل     و هزای صز د  از افزایش فعال زت 

Gillikin  د  مطالعه م زان آلودگی فلز ( 1221)و همها انPb 

د  شمال کا ول نا عامل   Crassostrea gigasایپونته دوکفه

آب حاصزله از  وانتغ  را  غلظت اید فلز د  پونته  ا ناشی از  

. کننزده واقزع د  منزاطق بزاال دنزت عنزوان کردنزد       منابع آلوده

د   نوب نواحل  Pbب د تغ  را  غلظت فلز ( 5289)عبدالوند 

 جزیززره هرمززز بززا تغ  ززرا  غلظززت ایززد فلززز د  پونززته        

دنزت  دا ی بزه ا تبا  مثبزت و معنزی   S. cucullataای دوکفه

د  پونته صدف  ا ناشی  Pbوی عامل تغ  را  غلظت فلز . آو د

اید تزوالی د  پونزته   . از تغ  ر غلظت اید فلز د   نوب دانست

. مشاهده شزد  Pb<Cd <Cu< Ni<Znصو   ای ن ز بهدوکفه

 دل زل رزرو ی بزودن    بزه  Znدهزد کزه فلزز    اید  وند نشان می

از پ ش  Zn وند کاهش غلظت . ترید غلظت  ا داشته انتب ش

تغ  را  . ز آن مشاهده شده انتاز مونسون به مونسون و پو ا

توانزد ناشزی از   مزی  Cuد  پونته صدف مشابه فلزز   Znغلظت 
نازی آن د  بافت نر، ای و ذخ رهررو ی بودن فلز برای دوکفه

از . و انززتفاده از آن د  فراینززدهای ف زیولززوژیهی بززدن باشززد  

ای بزوده  که فلز  وی از جمله عناصر ررو ی برای دوکفه آنجایی

 ی از فراینزززدهای زیسزززتی مزززو د انزززتفاده قزززرا  و د  خ لززز

د  پونته مزی توانزد ناشزی از     Znگ رد، تغ  را  غلظت فلز می

هزای مختلز    تغ  را  غلظت اید فلز د  بافت نزر، د  ایسزتناه  

د   Znبا بر نی غلظت فلز ( 1221)و همها ان  Farlane. باشد

 ونزد  د  امتداد ناحل مالزی بزه   P. viridisبافت نر، و پونته 

آن محققز د  . مشابضی از تجمع اید فلز د  پونته دنت یافتنزد 

توانزد  عنوان کردند که تغ  را  غلظت فلزا  د  بافزت نزر، مزی   

 .تأر ر مستق می بر تغ  ر غلظت اید فلز د  پونته داشته باشد

از پ ش از مونسون به مونسون و پو از  Cdافزایش غلظت 

ناشی از  Cdن فلز تواند د  ارر د  دنترس بودمونسون می
دل ل جانش نی چن د بهد  مح ط بوده و همآن افزایش غلظت 

. باشدناده و نریع اید فلز به جای کلس م موجود د  پونته 

صو   کاهش از بافت نخت به Znو  Cu وند تغ  را  فلز 

علت . پ ش از مونسون به فصل مونسون و پو از مونسون بود

ای مو د نظر فصل تول دمثل دوکفهتوان د  نت جه اید امر  ا می

بافت نخت د  فصول  Niافزایش غلظت فلز . د  تابستان دانست

دل ل تغ  ر غلظت فلز مونسون و پو از مونسون احتماالًًًً به

ای ناشی از فعال ت پدیده مونسون ن هل د  مح ط اطراف دوکفه

ای ن ز پونته دوکفه Pbتغ  را  فصلی د   وند تجمع فلز . باشد

تواند موجب افزایش غلظت اید فلز د  بافت نقش داشته و می

 .نخت صدف ن ز شود
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Abstract 
This research was conducted in 2010 with purpose to evaluate the effect of monsoon phenomenon on 

variation of metals concentration including Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in shell of oyster Saccostrea cucullata from 

intertidal zone of Chabahar coasts (along the Gwatr to Pozm). For this purpose, the Gwatr, Beris, Ramin, 

Chabahar, Tis and Pozm stations were selected. Samples of oysters were collected from the each station in the 

preemonsoon, monsoon and postmonsoon seasons (including May, August and November respectively) during 

low tide. After preparation of samples, heavy metal concentration was determined by using the atomic 

absorption spectrophotometer method. The average concentration of Cd in premonsoon, monsoon and post 

monsoon was determined 0.41, 1.36 and 1.90, Cu 1.56, 1.058 and 0.46, Ni 2.49, 11.55 and 10.48, Pb 0.47, 0.90 

and 1.02 and Zn 7.65, 6.86 and 4.47 µg/g dw respectively. Increases of Cd concentration during preemonsoon 

and post Monsoon may probably be as a result of the upwelling currents and increase of phytoplankton 
productivities that can be content of Cd. Increase of Ni and Pb concentration from preemonsoon to post 

Monsoon seasons could be due to the monsoon activity and the change of these elements concentration in 

surrounding areas.  Therefore, this project determined; Monsoon phenomenon can be an important factor to 

change or fluctuate heavy metals concentration in shell of oyster in selected area of the Oman Sea. 
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